
م وإدخخال الحزن للجل وإما شرعا ممتنع وإما عقل ممتنع إما  م اله والغ
ؤذي مخا علخى حريخص الشخيطان لن الرائي على القسخم أمخا السنسخان ي

فإسنه اليقظة في سنفسه به السنسان يحدث ما فهو الرؤيا أقسام من الثالث
العامخخة قخخال وقخخد أيضا كثير وهذا منامه في يراه قد به سنفسه تعلق لشدة

مخخا يخخرون يعنخخي العاميخخة باللغخخة اقولهخخا قلخخوبهم حخخديث سنجد أهل رؤيا إن
أسنهخخم النخخاس بعخخض حدثني وقد يولجد كثير شيء وهذا سنفوسهم به تتحدث

بعد أو اليوم سنفس في إما تماما رأوا ما حسب على تقع رؤيا رأوا إذا كاسنوا
كمخخا وقعخخت إل رؤيخخا سنخخرى ل مطخخرد الشخخيء هخخذا ان ويقولخخون قليلة ايام

شخخيء وهخخذا مباشخخرة هخخي يروسنهخخا بخخل المثل سبيل على يروسنها ل  رأيناها
مخخا حسخخب علخخى وقع ثم يكره شيئا رأى إذا يتأذى بعضهم إن حتى عجيب

الرؤيخخا أن والحاصل له حكم ل والنادر سنادر شيء هذا حال كل وعلى يرى
ينقسخخم الشخخيطان مخخن الذي والقسم أقسام ثلثة إلى تنقسم المنام في

  أقسام ثلثة إلى أيضا
أي الذبخخح أمخخر مخخن أمكنخخك ممخخا بخخه أتيخخت ) بما) الرؤيا صدقت (( قد
فيخخه البحخخث سخخبق وهذا الواو بزيادة لما لجواب سناديناه فجملة ذلك يكفيك

مناسخخب مقخخدر علخخى عاطفة ولكنها زائدة ليس الواو أن الصحيح أن وبينا
قلنخا إذا سنسختفيدها ل فائخدة وتفيخد المعخاسني حخروف من الواو لن للمقام
إبراهيييم يا (( وناديناه زائدا يكون أن يمكن ل كذلك كان وما بزيادتها

(( نجييزي جازينيياك " كمييا) ) كييذلك إنييا الرؤيييا صييدقت قييد
" إسنا عنهم الشدة بإفراج المر بامتثال )) لنفسهم المحسنين

إذا عنهخخم الشدة بإزالة وذلك المحسنين سنجزي إياك لجزائنا مثل أي كذلك
لييه يجعييل الله يتق (( ومن تعالى قوله هذا وشاهد به أمروا ما فعلوا

يجعييل اللييه يتق (( ومن) ) يحتسب ل حيث من ويرزقه مخرجا
اتقخخى كلمخخا السنسان أن على تدلن اليتان ) فهاتان) يسرا أمره من له

)) يشخخمل المحسنين((  وقخخوله عنخخه وفرلجخخت الهمخخوم عنخخه زالت الله
عبخخادة فخخي الحسان أما الله عباد إلى والحسان الله عبادة في الحسان

بقوله...؟ وسلم عليه الله صلى النبي فسره فقد الله
) يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد ( أن الطالب:
) يييراك فييإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد  ( أنالشيخ:

الذى وكخخف النخخدى بخخذل إسنهخخا فيها فقيل الخلق معاملة في الحسان وأما
والمخالي والفعلخخي القخخولي المعروف بذل يعني الندى بذل الولجه وطلقة

بخخالقول للناس أذاك تكف أن معروف الذى كف الندى بذل هذا والجاهي
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الصخخدر منشخخرح دائمخخا تكون بل عبوسا تكون أل الولجه وطلقة بالفعل أو
التبسخخم كثير البشر دائم وسلم عليه الله صلى النبي وكان الولجه مستنير

دائمخخا الصخخدر منشخخرح مسخخرورا سنفسخخه هخخو يبقى كذلك كان إذا والسنسان
سخخبب ولجخخد إذا بخخأس ول الصدر منشرح مسرورا يقابله من يكون وكذلك
السنسخخان بخخه يقخخوم أن بخخأس ل تقتضخخيه المصلحة وكاسنت للعبوس حقيقي

إسنسخخان ولجخخه فخخي السنسان عبس فلو شرعا ممنوعا يكون أل بشرط لكن
لخخه يجخخوز ل فهذا ذلك يريدون ل لخرين واسنشرح والخير الحق يطلب لجاء

قخخوله فخخي ذلخخك علخخى وسخخلم عليخخه اللخخه صخخلى النخخبي اللخخه عخخاتب ولهخخذا
الحخخال كخخاسنت إذا لكن آخره ) إلى) العمى جاءه أن وتولى (( عبس

وأطلقخخت ولجهخخه فخخي استبشخخرت أسنخخك لخخو الرلجخخل هذا بكون ذلك تقتضي
  اسنشراحا تريه أل الولى فإن وطغياسنا وسنفورا عتوا زاد له ولجهك

الذبييح  هييذا )) " إن المحسيينين نجييزي كذلك (( إنا يقول طيب 
الجملخخة " هخخذه الظاهر التختبار أي المبين البلء لهو به المأمور

مخخافي الفصخخل ضخخمير الثالث بل اللم والثاسني إن أولهما بمؤكدين مؤكدة
قخخال كما المر أن ) ولشك) المبين البلء لهو هذا (( إن مقدر قسم

فيخخه الذي ابنه بذبح أمر أن ظاهر عظيم اختبار مبين بلء أسنه ولجل عز ربنا
الذي ابنه موت على الصبر يطيق ل قد منا والواحد يده على وموته هلكه
قخخال ولهخخذا بيخخده ابنه يذبح أن على يصبر فكيف ولجل عز الله بفعل لجرى
الظخخاهر الختبخخار ) أي) المييبين البلء لهييو هذا (( إن ولجخخل عخخز الله

به المراد يكون أن يحتمل ولكن بالبين ؟ بايش هنا المبين المؤلف ففسر
وأسنخخه السلم الصلة عليه إبراهيم حقيقة أظهر الذي يعني المظهر المبين
خليل تعخخالى الله لجعله ولهذا العلم أهل قال يحب ما على الله محبة يقدم

يحبه ما والسلم الصلة عليه قدم حيث المحبة أسنواع أعلى هي والخلة له
) ") وفييديناه المييبين البلء لهو هذا (( إن سنفسه تحبه ما على الله
بكبييش بذبييح قولن إسحاق أو إسماعيل وهو بذبح المأمور أي

عليييه جبريييل بييه جيياء هابيييل قربه الذي وهو الجنة من عظيم
الذبيح ؟ من فدينا عظيم بذبح " فديناه مكبرا إبراهيم فذبحه السل م

الولخخد هخخذا ذبخخح من المر فنقل فداء له الله لجعل أي بذبح أمر الذي يعني
وسنائبخخا عنخخه بخخدل يكون للشيء فداء يقع الذي الشيء لن الكبش ذبح إلى

لخخه فخخداء فصخخار كبخخش ذبخخح إلخخى المولخخود هذا ذبح من المر فاسنتقل منابه
الكخخبير يعنخخي الضخخأن مخن الكخخبير هخخو )) الكبش عظيم بكبش((  وقوله

ثخخم الكباش عظيم من أسنه )) يعني  عظيم(( قوله ذلك في وزيد الجسم
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قربخخه " كيخخف هابيييل قربييه الييذي إنه"  المؤلف يقول الكبش هذا ما
قابيخخل وقخخرب منخخه فتقبخخل قرباسنخخا قخخرب قد وكان قابيل أخو وهو ؟ هابيل
إسنمخخا هابيخخل لخخه قخخال لقتلنك له وقال قابيل فحسده منه يتقبل فلم قرباسنا
معروفخخة والقصخخة منخخك لقبل الله اتقيت فلو يعني المتقين من الله يتقبل

دليخخل إلخخى تحتخخاج دعوى المؤلف قاله ما ولكن السلم عليه آدم ابني في
لن خلفهخخا علخخى الخخدليل إن بخخل والسخخنة الكتخخاب مخخن دليخخل فيخخه وليخخس
أسنخخه فخخرض علخخى ثم كبشا يكون أن يتعين ل هابيل به تقرب الذي القربان

ولكن دماؤها ول لحومها الله ينال ( ولن( وأكل ذبح قد فإسنه كبش
عخخن المفسخخرين بعخخض يأخخخذه ممخخا هخخذا لكخخن منكخخم))  التقوى يناله

كلم هخخذا لن الكلم هذا مثل السرائيليات عن يؤخذ أن ول السرائيليات
إل سنقلهخخا يجخخوز ل بكخخذبها يقطخخع كان إذا إسرائيل بني وأخبار بكذبه يقطع
إسيماعيل وهيو" الله رحمه المؤلف قول وأما لها التكذيب سبيل على

هو من الله رحمهم العلماء اختلف ذكر كما  فالمر" قولن إسحاق أو
بخخل إسخخماعيل أسنخخه والصحيح إسحاق أو إسماعيل هو هل بذبحه أمر الذي

الوصخخاف هخخي ليسخخت للذبيخخح ذكخخرت الخختي الوصاف لن المتعين هو إسنه
تعخخالى اللخخه ولن اليخخات فخخي بالتأمل يظهرذلك كما لسحاق ذكرت التي
بإسييحاق (( وبشرناه قال الذبح قصة ذكر أن بعد القصة هذه في قال

أن فتعيخخن البشخخارة هخخذه بعد لجرى ما يذكر ) ولم) الصالحين من نبينا
. أعلم والله إسماعيل هو الذبيح يكون

؟ اقسام الثلثة ماهي أقسام ثلثة : الرؤيا الطالب
؟ ذكرسناها :ما الشيخ

:... الطالب
؟ : ...مهند الشيخ

يحخخدث مخخا الثالث القسم ثم الرؤيا ثم المنام الول اقسام : ثلثة الطالب
 المنام في يراه مما سنفسه السنسان به

يحخخدث ومخخا الشخخيطان مخخن الخخذي والحلخخم اللخخه من التي : الرؤيا الشيخ 
الغالب في وتكون حقا تكون التي هي الله من سنفسه... الرؤيا به السنسان

سخخيفه فخخي ثلمخخة وسلم عليه الله صلى النبي رأى لما ولهذا أمثال ضرب
فخخي الثلمخخة بأن والسلم الصلة عليه أولها ينحر بقر ورأى أحد غزوة قبل

مخخن رلجخخال يقتخخل أن ينحخخر اللخخي البقر وأما أهله من رلجل يقتل أن سيفه
ا ذهخب مخن سخوارين يديه في رأى ولما كذلك المر ووقع أصحابه سنفخهم

الخخذي وهذا النبوة يدعيان كذابان بأسنهما فأولها طارا والسلم الصلة عليه

3



دخل الذين الرلجلين رؤيا أيضا وكذلك والسلم الصلة عليه حياته في وقع
(( وفييديناه أمثخخال ضرب هذه كل يعقوب أبيه ورؤيا يوسف مع السجن

؟ ) هذه) عظيم بذبح
:... الطالب
: سنكمل الشيخ

 واسحاق اسماعيل في العلماء اختلف على :وقفنا الطالب
؟ ايش : في الشيخ

 واسحاق اسماعيل في العلماء اختلف على :وقفنا الطالب 
إسييماعيل وهو بذبحه المأمور أي وفديناهالمؤلف"  :  قال الشيخ

للتنويخخع ولكنهخخا للشخخك ليست المؤلف كلم في " أو قولن إسحاق أو
الذبيخخح إن قخخال مخخن ومنهخخم إسخخحاق الذبيخخح أن قخخال مخخن العلماء من أي

:  منها أولجه لعدة إسماعيل الذبيح أن الرالجح القول ولكن إسماعيل
ميين نبيييا بإسييحاق (( وبشرناه قوله في المؤلف كلم في سيأتي ما

غيره الذبيح أن على بذلك استدل المؤلف قال ) حيث) الصالحين
)) وفخخي عليم  بغل م(( بشخخرسناه إسخخحاق في قال تعالى الله أن ومنها 

وصخف الخذي لن هخذا غيخر )) وهخذا حليم بغل م بشرناه((  قال الذبيح
اللخخه أن ومنهخخا ولجخخل عخخز الله أمر وتنفيذ الذبح على صبر الذي هو بالحلم
إسييماعيل الكتيياب فييي (( واذكر الوعد صادق بأسنه إسماعيل وصف

صخخدق عظيم أمر في يقال اسنما الوصف ) وهذا) الوعد صادق كان إنه
ميين شيياء إن سييتجدني((  لبيه قوله هو وعد الذي والوعد السنسان به

بذلك وفى )) وقد الصابرين
يصخخف ولم الصابرين من بأسنه إسماعيل وصف تعالى الله أن أيضا ومنها 

كييل الكفييل وذا وإدريييس (( وإسماعيل تعخخال فقال إسحاق بذلك
ومعلخخوم بالصخخبر إسحاق يصف ولم إسحاق يذكر ) ولم) الصابرين من
عليخخه بخخه يثنى أن يستحق الذي الصبر هو إسماعيل صبره الذي الصبر أن

 عظيم صبر لسنه
يعقخخوب إسخخحاق وراء ومخخن بإسخخحاق بشخخر وتعالى سبحاسنه الله أن ومنها
وراء وميين بإسحاق فبشرناها فضحكت قائمة (( وامرأته فقال

هنخخاك لكخخان بخخذبحه أمخخر الخخذي هخخو إسحاق كان ) ولو) يعقوب إسحاق
يعقخخوب لن بإسخخحاق أي لخخه بخخابن بشر وقد بذبحه يؤمر كيف لسنه تناقض

يخخؤمر أن يليخخق فل يعقخخوب اسخخمه ولخخدا لخخه بأن بشر كان فلو إسحاق ابن
ولجوب سنسخ إذا لسنه المآل باعتبار بيعقوب بشر إسنه قائل يقول وقد بذبحه
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لكخخن بخخه يخخرد أن يمكخخن هخخذا سنعخخم فيقخخال ولدا ورزق الولد هذا بقي الذبح
الحخخال تلخخك في اسنتفت قد بيعقوب البشارة تكون بيعقوب البشارة تفوت
اذا بضخخده يزعخج أن يمكخن ل بالشخيء المبشخر السنسان أن المعلوم ومن
أن علخخى تخخدل كلهخخا أولجخخه خمسخخة هذا سوءا البشارة اسنقلبت بضده ازعج

إسماعيل الذبيح
الذبح قصة ذكر أن )) بعد بإسحاق (( وبشرسناه هنا قوله السادس الولجه 

تكرار القرآن في يكون أن يمكن ول كاملة
قائميية وامرأته((  للم بإسخخحاق البشخخارة ذكخخر تعالى الله أن السابع 

 إسماعيل في ذلك يذكر )) ولم بإسحاق فبشرناها فضحكت
ميين نبيييا بإسحاق (( وبشرناه إسحاق في قال تعالى الله أن الثامن

يخخأمر أن يسخخوغ ول يليق ل فإسنه سنبي بأسنه بشر قد كان ) وإن) الصالحين
هخخو الذبيخخح أن علخخى تخخدل كلها أولجه ثماسنية هذه بنبوته بشر أن بعد بذبحه

( أنييا قخخال أسنه وسلم عليه الله صلى النبي عن روي أسنه التاسع إسماعيل
فخخإن المطلخخب عبخخد بخخن الله عبد وأبوه إسماعيل  يعني) الذبيحين ابن
لن إسخماعيل الذبيخح أن علخى واضخح دليخل أيضخا فهخو الحديث هذه صح

ذريخخة مخخن يكخخن ولخخم إسماعيل ذرية من كان وسلم عليه الله صلى النبي
أن تؤيخخد أخخخرى أولجه يأتينا ربما طيب اسماعيل ذرية من كان بل إسحاق
 إسماعيل الذبيح

الييذي وهييو الجنيية من عظيم بكبش بذبح" الله رحمه المؤلف قال
إبراهيييم السيييد فذبييح السييل م عليه جبريل به جاء هابيل قربه
كخخان الفخخداء هخخذا وأن صحيح دليل عليه ليس قول هذا أن تقدم"  مكبرا

مخخن أسنخخه علخخى دليخخل هنخخاك وليخخس وقتخخه في المولجودة السنعام بهيمة من
أمخخر الخخدسنيا ذبخخح مخخن ذبح أسنه فالصواب كباشا الجنة في أن على ول الجنة

عخخن فخخداء ذبحخخه أسنخخه الكريمخخة اليخخة ظاهر يذبحه أن السلم عليه إبراهيم
علخخى وتعالى سبحاسنه لله شكرا الفداء مع يكون أن أيضا ويجوز إسماعيل

  المبين البلء بهذا سنعمته
ثناء أبقينا"  المؤلف قال ) تركنا) التخرين في عليه (( وتركنا قال

المؤلخخف " أفادسنا إبراهيم على منا )) سل م التخرين (( في حسنا
ثنخاء تقخديره محخذوف مفعوله وأن البقاء بمعنى هنا الترك أن الله رحمه
لتركنخخا المفعخخول أن الثخخاسني والقول المسألة في القولين أحد وهذا حسنا

الخرين في عليه ترك الله أن )) يعني إبراهيم على سل م((  قوله هو
فخخي اللخه رحمخخه القيخخم ابخن هخخذا ورلجح القبيح الثناء من يسلم أي السلم

5



سييل م((   قخخوله في الجملة هو تركنا مفعول إن وقال الفهام لجلء كتابه
ويقخخال القيامخخة يوم إلى عليه يثنى ولهذا ترك الذي )) هو إبراهيم على
وعلخخى إبراهيخخم علخخى صليت كما محمد آل وعلى محمد على صلي اللهم

يثنخخى التي صفاته الكريم القرآن في يقرأ كما مجيد حميد إسنك إبراهيم آل
مخخن السخخلمة يعنخخي )) السخخلم إبراهيم على سل م((  وقوله عليه بها

مخخن عليخخه الواقخخع القبيخخح الثناء ومن البشر تعتري التي والعيوب النقائص
يفخخخرون كلهخخم النخخاس كخخان والسخخلم الصخخلة عليخخه إبراهيخخم ولهذا غيره

قخخالوا والنصخخارى إبراهيخخم ملة على سنحن قالوا اليهود حتى إليه بالسنتساب
مما تعالى الله قال إبراهيم ملة على سنحن من ((  مم مكا ههي مرا بب ييييا هإ هد مهو مول مي

ييا هن مرا بص بن من هك مل من مو ففا مكا هني فما مح هل بس مما مم من مو من مكا من هم هكي هر بشيي مم بل )[آل) ا
(( 67عمران: إبراهيييم علييى سييل م التخرين في عليه وتركنا] 
المييؤمنين عبادنييا من إنه((  )) لسنفسهم المحسنين نجزي كذلك

بخخه يثنخخى مخخا بغايخخة إبراهيم على الثناء بها يقصد استئنافية هذه الجملة)) 
العبوديخخة هنخخا والعبوديخخة عبادسنخخا مخخن إسنخخه قخخوله في والعبودية اليمان وهو

مثخخل عامخخة قسخخمين إلخخى تنقسم العبودية لن الخاصة خاصة بل الخاصة
ياحجاج

...الطالب:
 لالشيخ:

بالعباد بصير الله إنالطالب: 
مثل؟ وخاصة بالعباد بصير الله  إنالشيخ: 

) ) هونا الرض على يمشون الذين الرحمن (( وعباد الطالب: 
كالية وفيها العموم من بشيء خاص هو ما فيها أيضا الخاصة  سنعمالشيخ:

تعخالى كقخخوله الرسخالة عبوديخخة وهخي أخخص هخخو مخا حجخاج ذكرهخخا الختي
مك مر مبا مت هذي ((  لل مل ا لز من من مقا بر مف بل ملى ا هه مع هد بب من مع مكو مي من هل همي مل معيا بل فرا هل هذي مني

ل ؟ العخخم ينخخافي الخص وهل أكمل فهو أخص كان وكلما]1)[الفرقان:)
أو العامخخة الربوبيخخة ضخخمن فخخي  الخاصخخة الربوبية أو الخاصة العبودية لن

للخخه عبخخد فهخخو الخخخاص بخخالمعنى للخخه عبدا كان من فكل الخاصة العبودية
العخام بخالمعنى للخه عبدا كان من كل ليس يعني عكس ول العام بالمعنى

  الخاص بالمعنى لله عبدا يكون
يسر ولجه على به أعلمناه يعني بإسحاق إبراهيم بشرسنا بإسحاق وبشرسناه

إسخخحاق مخخن أكخخبر إسماعيل كان ولهذا لسماعيل الولى البشارة بعد به
 السلم و الصلة عليهما
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أن السخختدلل وولجخخه"  غيييره الذبيييح أن على بذلك استدل"  قال 
بشييرناه((  قخخوله واسخختكمالها الذبخخح قصخخة بعخخد وقعخخت البشخخارة هخخذه

بشرناه((  قخخوله سنبخخوته مقخخدرا يولجخخد أي مقخخدرة )) حال نبيا بإسحاق
هخخذه الحخخال وهخخل إسخخحاق مخخن حال سنبيا وولجوده بولدته )) أي بإسحاق

كخخاسنت لمخخا لكخخن مقدرة حال بأسنها المؤلف أفاد واقعة حال أو مقدرة حال
ليخخس البشخخارة حخخال فإسنه وإل البشارة حال بها وصف محالة ل واقعا أمرا
كخخأسنه لجعخخل محققخا أمرا هذا كان ولما سنبيا سيكون ولكن صغير أسنه إذ بنبي
الله بحق القائمين )) أن الصالحين من((  وقوله واقع وأمر واقعة حال
وعلى((  ذريته بتكثير إبراهيم على  أي)) عليه وباركنا((  عباده وحق

علخخى اللخخه بخخارك صخخح سنسله من السنبياء أكثر بجعلنا ولده )) ابنه إسحاق
مخخن إبراهيخخم بعد السنبياء كل والكتاب النبوة ذريته في لجعل حيث إبراهيم

إسخخحاق سنسخخل من كلهم إسرائيل بني أسنبياء لن أيضا إسحاق وعلى سنسله
والسخخلم الصخخلة عليخخه محمخخد وهو واحد إل سنبي إسماعيل سنسل من ليس
 محمد وهو واحد إل سنبي إسماعيل ولد من ليس

)) لنفسييه (( وظييالم )) مييؤمن محسيين ذريتهمييا ومنقال" (( 
وإسخخحاق إبراهيخخم ذرية أي ذريتهما " من الكفر )) بين (( مبين كافر

لنفسخخه ظخخالم ومنهخخم عبخخاده وحخخق ولجخخل عخخز اللخخه بحق قائم أي محسن
الظلم بين أي مبين الخلق وعلى الحق على والعدوان المعاصي بارتكاب

أبان من تكون أن ويجوز اللزم أبان من فهي هذا وعلى المؤلف قال كما
وإسخخحاق إسماعيل ذرية أن والواقع لظلمه مظهر معنى ويكون المعتدي
لهم قال حين إبراهيم قال لما ولهذا ومحسن ظالم الوصف بهذا يتصفون

ل قال ذريتي ومن قال إماما للناس جاعلك (( إني ولجل عز الله
إبراهيم ذرية من سيكون أسنه إشارة فيه ) كان) الظالمين عهدي ينال

  ولجل عز الله دين في إماما يكون أن يستحق ل ظالم هو من
وهيارون موسيى على مننا ولقد مبين لنفسه (( وظالم قال 
باللم عليها منتهما الله وأكد إسحاق ذرية من وهارون وموسى ) بالنبوة)

عطاء وأعظم منة يسمى ثمن بل العطاء هي والمنة المقدر والقسم وقد
 النبوة هو للسنسان الله يعطيه

المؤلخخف" ) قخخال) وهييارون موسييى على مننا (( ولقد قال ولهذا 
العظيييم الكييرب من إسرائيل بني وقومهما ونجيناهما بالنبوة

وهخخارون موسخخى علخخى منتخخه اللخخه " فذكر إياهم فرعون استعباد أي
يحتمخخل ؟ الكخخرب هو وما العظيم الكرب من وقومهما بنجاتهما ثم بالنبوة
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مخخن الشخخدة مخخن لحقهمخخا ما أسنه ويحتمل سنظيرها في سبق كما الهلك أسنه
ويسخختحيي أبنخخاءهم يقتل وصار إسرائيل بني استعبد فرعون فإن فرعون
كخخالغنم ذبحخخا يخخذبحهم فأحياسنخخا سنسخخاءهم ويسخختحيي أبناءهم يذبح سنساءهم
اليذاء أشد يؤذيهم كان أسنه المهم بغيرها أو بأحجار إما قتل يقتلهم وأحياسنا

علخخى عظيخخم كخخرب فيخخه سخخيكون هخخذا أن شك ول العذاب سوء يسومهم
به عليهم منته الله فذكر ذلك من تعالى الله فنجاهم القوم هؤلء

)) الغييالبين هييم فكييانوا((  القبخخط )) علخخى ونصييرناهم((  قخخال 
على سنصرسناهم ثلثة وقومهما وهارون موسى على يعود الضمير سنصرسناهم

الصلة عليه موسى أمر حيث النهاية في حصل ما اسنتصار وأعظم عدوهم
بضربه أمر بلغه ولما الحمر البحر إلى فاتجه مصر من يخرج أن والسلم
وقخومه فرعخون ودخخل سخالمين وقخومه موسخى فخخرج فخاسنفلق فضربه
بمخخوته ليطمئنخخوا المخخاء فخخوق فرعخخون لجثخخة تعالى الله أراهم حتى فهلكوا

الغييالبين هييم (( فكانوا وقوله لهم سنصرا ذلك كان ولهذا ذلك ويتيقنوا
سخوء سخامهم قخد فرعخون كان المر أول فإن وإل النهاية في ) الغالبين)

فخخي يقخخول ولجخخل عز الله لن غلبوا أسنهم وهي بالنهاية العبرة لكن العذاب
فرعون آل

ونعميية كريم ومقا م وزروع وعيون جنات من (( فأتخرجناهم 
وأورثناهييا((  مؤكخخد كخخذلك المر ) يعني) كذلك فاكهين فيها كانوا
الشخعراء(( آيخة فخخي كما إسرائيل بني هم القوم )) وهؤلء آتخرين قوما

تعخخالى اللخخه أن العظيخخم النصخخر مخخن  فهذا)) اسرائيل بني وأورثناها
العتاة هؤلء أرض يورثهم الرض في استضعفوا الذين القوم هؤلء يورث

) يخخا) الغييالبين هييم (( فكانوا قوله في سهولة بكل الفراعنة الطغاة
؟ الخبر ينصب فكيف منصوب والغالبين ضمير هم لن إشكال الله هداية

فصل  ضميرالطالب: 
 فصل ضمير كان واذا فصل  ضميرالشيخ:

 كان خبر  الغالبينالطالب: 
الفصل؟ وضمير كان  خبرالشيخ:

العراب من محل له  ماالطالب:  
 العراب من محل له  ماالشيخ:

... ابراهيم السيد المؤلف  قولالطالب: 
لكخن عليخه اعلخق ان اريخخد كنخخت الحقيقة الواقع في ولجه له  ليسالشيخ:
و سنظر فيه بالسيد تسميته الواقع سنسيت أو الخليخل أو إبراهيخخم قخال أسنخه ل
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عليخه إبراهيخخم أن شخك ول ورد مخا المقخام هخذا فخخي السخيد أمخخا الرسول
عنخخد الوصخخف بهخخذا عنخخه سنعخخبر كوسننخخا لكخخن الخلق سادات من سيد السلم

  سنظر فيه ذلك أشبه ما أو العبودية أو بالرسالة وصفه وسندع ذكره
؟ إبراهيم على سلم  إعرابالطالب: 

؟ إبراهيم على سلم إعراب ماالشيخ:
  ...الطالب: 

طيب خبر إبراهيم وعلى مبتدأ  سلمالشيخ:
؟ مبتدأ تكون أن يمكن  النكرةالطالب: 

 ؟ مبتدأ تكون أن يمكن هل النكرة  يقولالشيخ:  
 ...الطالب: 

 ؟ تكون ل أو  تكونالشيخ:
  تكونالطالب: 

"  بالنكرة البتداء يجوز " ول يقول مالك  ابنالشيخ:
  ...يقدمالطالب: 

داود؟ بن هنا قدم  ماالشيخ:
   يجوزالطالب: 

بالنكرة البتداء  يجوزالشيخ:
الخصوص أو العموم أفادت  إذاالطالب:  
إذا أما افادت  هنا" تفد لم ما" مالك ابن قال ولذلك أفادت  إذاالشيخ: 

القيخخم ابن اختاره كما إبراهيم على سلم يقولون الناس قول من لجعلناها
الدعاء باب من أسنها منها فالفائدة

 ...الطالب: 
إبراهيخخم علخخى منا سلم المؤلف رأي على وأما الناس قول من  لالشيخ:

لجخخاز ولكخخن يدعى الذي هو لسنه يدعوا ل سبحاسنه الله لن محض خبر فهي
مفيدة لسنها بالنكرة البتداء

...  ؟ النبي يقولون السنبياء قصص من...يذكرون  كثيرالطالب: 
اللخخه صخخلى أو السخخلم عليه يقول أن الفضل لكن شيء فيها  ماالشيخ: 

النخخاس بعخخض لكخخن هخخذا علخخى السنسان ويثاب الفضل هو هذا وسلم عليه
 العجلة تأخذه

؟ وسلم عليه الله صلى أو بالسلم السنبياء غير   وصفالطالب: 
؟ الصلة أو بالسلم السنبياء غير  وصفالشيخ:

  بالسلمالطالب: 
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عليك السلم  يجوزالشيخ: 
 ....الطالب: 

بخخالنص لجخخائزة فهخخي تبعا كاسنت فإن السنبياء غير على بالصلة  أماالشيخ: 
كخخان وإن تبعخخا كخخان إن محمخخد آل وعلى محمد على صلي اللهم واللجماع
صيدقة أميوالهم ميين (( تخيذ أيضخخا ذلك لجاز لسبب كان فإن استقلل

الخخذي السخخبب كخخان ) فخخإن) عليهييم وصييل بها وتزكيهم تطهرهم
سخخبب لغيخخر كان وإن عليهم صلينا بسببه عليهم بالصلة أمر مما به لجاءوا
عليخخه أو عليخخه اللخخه صخخلى قخخالوا ذكخخر كلما الشخص لهذا شعارا اتخذ فإن

به بأس فل فالصحيح شعارا يتخذ لم وإن الكراهة أحواله أقل فإن السلم
 ...الطالب: 

شعارا الرافضة يتخذه طالب أبي بن  وعليالشيخ: 
 ...الطالب: 

اللخخه رضخخي علي يقولون اسنهم إل سنعرف ل عندسنا الناس بعض ما  لالشيخ:
عنه

 ...الطالب: 
عخخن يسخخأل اخخخرى لمسخخألة تنقلوسنا ل اخواسنا السلم عن يسأل  هوالشيخ:
الصخخلة عليخخه علخخي يقخخول النخخاس مخخن أحد سمعت . وما والصلة السلم

مخخن كخخذلك اسنخه فالظخخاهر ولجهخه الله كرم علي  وأما الرافضة إل والسلم
مخخن بكخخثير أفضخخل عنخخه اللخخه رضخخي علي قولنا ان شك ول الرافضة وضع
كمخخا الجنخخة في سنعيم اعلى الله رضا لن ولجهه الله كرم ومن السلم عليه
السلمة معناها عليه ) والسلم) أكبر الله من (( ورضوان تعالى قال
لكخخن الرضخخوان إيجابيخخة صخخفة فهخخي هخخذه أما سلبية صفة فهي الثام من

طخخالب ابي بن علي يمتاز أن للجل أو السلم عليه يقولون صاروا لجهلهم
بعخخض يخخدعيه مخخا لتحقيخخق أو أحخخد فيهخخا يشخخاركه ل بصخخفة عنخخه الله رضي

خخخان بخخالله والعيخخاذ خخخان لجبريخخل وأن النخخبي هو كان عليا أن من الرافضة
إن قخخالوا كمخخا هخخذا يقولخخوا أن غرابخخة ول محمخخد إلى بالوحي وسنزل الماسنة

بخن علخي إلى أوصى فإسنه وسلم عليه الله صلى النبي عهد خاسنوا الصحابة
وعمخخر بكخخر أبخخي لعخخن يسخختبيحون ولهخخذا ظلموه وهم بالخلفة طالب أبي

فيسخختبيحون الظخخالمين علخخى الله ولعنة ظلمة إسنهم دعواهم في ويقولون
بصدد لسنا حال كل على الباطلة الشبهة بهذا المة خير لعن بالله والعياذ
إن سنقخخول ولكخخن  عليخخه مخخاهم وعخخن بخخدعهم وعخخن الرافضخخة عخخن الكلم

كرم أو والسلم الصلة عليه أو السلم بعليه طالب أبي بن علي تخصيص
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اذا الله رحمك كله هذا من أكمل عنه الله رضي فإن سنقص هذا ولجهه الله
تعخخالى اللخخه قخخال كمخخا الثخخواب مخخن يكخخون مخخا أكخخبر فهخخذا عنخخه الله رضي

).) أكبر الله من (( ورضوان
الصييراط وهييديناهما المسييتبين الكتيياب (( وآتيناهما:  القخخارئ

موسييى علييى سييل م التخرييين فييي عليهمييا وتركنا المستقيم
).) المحسنين نجزي كذلك إنا وهارون

لما تعخخالى اللخخه قخخال الرلجيم الشيطان من بالله أعوذ : بس الشيخ مل مف  ))
مغ مل مه مب مع مي مم بع لس مل ال لي ميا مقا من نني مب مرى هإ أ

ه م هفييي م منييا مم بل ننييي ا مك مأ محيي مب بذ مأ

بر مظ مذا مفان مرى مما ؟ الفوائد سنبدأ هنا ] أظن102)[الصافات:)  مت
)) إبراهيم يا أن (( وناديناه الطالب: 

))  إبراهيم يا أن (( وناديناه:  الشيخ
)) الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا أن (( وناديناه تعالى الله قال 
لقخخوله ولجخخل عخخز للخخه الكلم إثبخخات بعخخدها ومخخا اليخخة هخخذه فوائخخد مخخن 

لقخخوله بصخخوت ) وأسنه) الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا أن (( وناديناه
سنجزي كذلك ) إسنا) الرؤيا صدقت (( قد لقوله )) وبحرف (( وناديناه

آخره إلى المحسنين
الصخخحيح الحخخديث عليه دل لما شهدت الية أن الكريمة الية فوائد ومن 

 وسلم عليه الله صلى النبي قول من
أشخخد  فخخإن) الكييرب مع الفرج وأن الصبر مع النصر أن ( واعلم

علخخى ابنخخه تل حين منه حصل ما القضية لهذه بالنسبة لبراهيم وقع كرب
الكخخرب هذا وفي عظيم لكرب إسنه ؟ الحال لهذا تصورسنا فما ليذبحه لجبينه

قييد إبراهيييم يييا أن (( ناديناه ولجخخل عخخز اللخخه من الفرج لجاء العظيم
مخخع يكخخون ) فخخالفرج) المحسيينين نجييزي كييذلك إنا الرؤيا صدقت
 أسرع إليه الفرج كان ربه إلى السنسان والتجأ الكرب اشتد وكلما الكرب

قصد إذا السنسان أن الصحيح للحديث شاهدا فيها أن الية هذه فوائد ومن
قد إبراهيم يا أن (( وناديناه لقوله ألجره به كتب به العمل... وسعى

أن إل يبخخق ولخخم بخخه أمخخر مخخا فعل لكنه يذبح لم أسنه ) مع) الرؤيا صدقت
الصحيح في ثبت ما أول  ؟ الية هذه له تشهد الذي الحديث هو وما ينفذه

مييا فيه فأعمل لفلن ما مثل لي ليت(  قال الذي الرلجل قصة في
يقتتلن الخرلجلن قصخة وكخذلك الخيخر في ماله ينفق ) وكان فلن عمل
قخخال المقتخخول بخخال فخخا القاتل هذا الله رسول يا فيقيل النار يدخل كلهما
ولم السيئة فعل من كان  فإذا) صاحبه قتل على حريصا كان ( لنه
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يخخؤلجر أن أولخخى بخخاب مخخن يتمهخخا ولخخم الحسنة فعل فمن عليها يؤزر يتمها
عليها

هذا غير في كاسنت وإن به الله أمر ما العبادة أن الكريمة الية فوائد ومن 
صخخار بخخه اللخخه أمخخر فخخإذا الكبخخائر أكخخبر من البن قتل فإن معصية الموضع

النفخخس علخخى يكخخن مخخا أشخخق من تنفيذه لن الطاعات أفضل ومن طاعة
وهخخل وأكمخخل أفضخخل ذلخخك كخخان لمنعه الداعي قوة مع السنسان سنفذه فإذا
اللخخه أمر ولما شرك الله لغير فالسجود سنظير له سنعم الجواب ؟ سنظير لهذا

مخخا العبخخادة أن فالحاصل طاعة له السجود صار لدم يسجدوا أن الملئكة
آخر موضع في معصية يكون قد لجنسها كان وإن به الله أمر

هخخذا هخخل ولكخخن صالحة كاسنت إذا بالرؤيا العمل الكريمة الية فوائد ومن 
.  والجواب ؟ رؤيا كل في
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